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Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków 

i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych,  

 Programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka 

obcego nowożytnego( II etap edukacyjny, klasy VII-VIII, poziom II.2/A1) autorstwa 

Anny Jaroszewskiej, 

 podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej Meine 

Deutschtour. 

 

Ocenianie ucznia w zakresie jego znajomości języka niemieckiego jest rozpoznawaniem 

przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i  umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz 

realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.  

Ocenianie ma na celu: 

 informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, 

 pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 zapobiegać niepowodzeniom, 

 motywować uczniów do dalszej pracy, 

 informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach 

i  specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 służyć nauczycielowi do doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

 rozwijać w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 

językowe, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą 

indywidualnych umiejętności lingwistycznych, 

 osiągać poziom opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną komunikację 

językową we wszystkich sytuacjach życia codziennego, 

 poznać lepiej  kulturę i sprawy życia codziennego kraju języka nauczanego w celu 

interpretowania opisanych wydarzeń kulturowych w porównaniu z własną kulturą. 

 

I ZASADY OGÓLNE 
 

1.  Przedmiotowe   Zasady Oceniania z języka niemieckiego są zgodne z  Wewnątrzszkolnym  

Ocenianiem (WO)  Szkoły Podstawowej im. 72 P.P. „Radom” w Konopnicy, 

Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i   promowania oraz 

z  podstawą programową z   języka obcego w szkole podstawowej. 

 

2. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania 
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edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu 

się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom. 

Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom 

z  zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub mających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach. 

 

3.     Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas 

lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 

o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

z  zajęć. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć. . 

 

4.     Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na 

bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych. Nauczyciel ustnie 

lub pisemnie uzasadnia wystawioną ocenę opierając się na jasnych i czytelnych kryteriach 

 

5.   Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie  

z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania. 

 

6. Zakres dłuższych prac pisemnych (prac klasowych- testów sprawdzających wszystkie 

sprawności językowe oraz poprawność gramatyczną i leksykalną) oraz ich dokładne terminy 

będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. Będą się one odbywać po 

opracowaniu i utrwaleniu każdego rozdziału tematycznego w podręczniku. 

 

7. Krótkie prace pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący 

materiał lekcyjny (maksymalnie trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), mogą być 

przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi. 

 

8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub 

innych form aktywności. 

 

9.    Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom do wglądu na terenie 

szkoły  pisemne prace kontrolne (prace klasowe)  w ciągu dwóch tygodni od momentu ich 

przeprowadzenia, pozostałe prace pisemne (kartkówki, dyktanda, sprawdziany) w ciągu 

jednego tygodnia. 

 

10.     Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w sposób schludny 

i  przejrzysty, systematycznie notując notatki z lekcji. Na prośbę nauczyciela jest on  

zobowiązany do udostępnienia zeszytu  do wglądu.  Zadania domowe (inne niż w zeszycie 

przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach. 

 

11. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
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II SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 
1.        Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania. 

 

2.   Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i  promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6): 

 

• stopień celujący - 6 (cel) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna   

• stopień bardzo dobry - 5 (bdb) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna 

• stopień dobry - 4 (db) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna  

• stopień dostateczny - 3 (dst) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna  

• stopień dopuszczający - 2 (dop) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna   

• stopień niedostateczny - 1 (ndst) -  negatywna ocena klasyfikacyjna   

 

3.    Taka skala ocen obowiązuje przy wystawieniu ocen bieżących i klasyfikacyjnych, tj. 

śródrocznych, rocznych i końcowych. W ocenach bieżących cząstkowych dopuszcza się 

stosowanie plusów i minusów (+, -).  Plusy wzmacniają ocenę, a minusy osłabiają. W 

ocenach bieżących  znaki (+, -) obowiązują w  przedziale ocen 2-5.  

 

II.1   OBSZARY OCENIANIA   
 

1.          Ocenie podlegają:  

- umiejętności 

- wiadomości, 

- wkład pracy w wykonanie zadania, aktywność, 

- postępy w opanowaniu wiadomości i rozwoju umiejętności 

 
2.     Ocenianiu podlegają: sprawność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania,  

gramatyka i  słownictwo, wymagane na danym etapie nauczania. Uwzględniana jest również 

praca ucznia na lekcjach. 

 

3.     W odpowiedziach ustnych bierze się pod uwagę poprawność gramatyczną i leksykalną 

wypowiedzi, zrozumienie tematu, pytań, wymowę i intonację oraz płynność.  

W samodzielnych (otwartych) pracach pisemnych bierze się pod uwagę poprawność 

gramatyczną, ortograficzną, interpunkcyjną, formę i treść, zastosowane słownictwo (tzw. 

bogactwo językowe)  i zwroty  językowe. 

 

II.2  KRYTERIA OCENIANIA – SKALA PROCENTOWA NA 

POSZCZEGÓLNE OCENY 
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 Wszystkie prace pisemne (testy, sprawdziany gramatyczne, prace klasowe, kartkówki) 

sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą 

skalą procentową: 
 

- ocena celująca (6) -     96 --- 100% 

 

-  ocena bardzo dobra (5) -  88 --- 95% 

 

-  ocena dobra  (4) -  72 ---- 87% 

 

- ocena dostateczna (3) -  50 ---- 71% 

 

-  ocena dopuszczająca (2) - 30 --- 49%  

 

- ocena niedostateczna (1) -  0 --- 29% 1 

 

 

 

II.3   NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIAGNIĘĆ UCZNIA   

 
 1. Pisemne prace klasowe (testy ,sprawdziany leksykalno-gramatyczne itp.). 

Po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie materiału przez ucznia za 

pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy 

klasowej podlega poprawie w ustalonym przez nauczyciela terminie. W ciągu semestru 

przewidziane są średnio 2- 3 prace klasowe (testy sprawdzające). Uczeń przygotowuje się do 

testu, wykonując ćwiczenia powtórzeniowe  oraz dokonując samooceny. Na każdej lekcji 

powtórzeniowej uczeń będzie zapoznawany ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 

treści i  umiejętności na teście sprawdzającym. 

 

 2. Kartkówki. 

Nauczyciel może ale nie musi zapowiadać kartkówek. Obejmują one materiał najwyżej 

z  trzech ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka 

trwa 10-15 minut.  W ciągu semestru przewidzianych jest od 5 do 6 kartkówek. Uczeń ma 

prawo poprawić ocenę z kartkówki. Musi to jednak zrobić od razu na następnej lekcji. 

  

 3. Odpowiedzi ustne.  

Nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału obejmującego trzy ostatnie jednostki 

lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie rozmówki, dialogi, opisy obrazków, 

słownictwo i reguły gramatyczne. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wymowę, 

płynność wypowiedzi oraz poprawność gramatyczną i językową. Uczeń ma prawo poprawić 

ocenę z odpowiedzi. Musi to jednak zrobić od razu na następnej lekcji. 
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 4. Prace domowe.   

Są to najczęściej zadania w zeszycie ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym – za brak zadania 

uczeń otrzymuje „–” lub „np.”, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją. 

W innym wypadku (po wyczerpaniu limitu nieprzygotowań lub gdy uzyska 3 minus) uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 5. Wytwory pracy ucznia. Prace projektowe. 

W celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej nauczyciel może 

zastosować następujące kryteria punktowe: 

Strona graficzna – maks. 3 punkty  

3 punkty – praca wykonana bardzo starannie 

2 punkty – praca wykonana starannie 

1 punkt – praca niestaranna 

0 punktów – niewykonanie pracy 

 

Prezentacja – maks. 3 punkty 

3 punkty – efektowna technika prezentacji 

2 punkty – prezentacja poprawna 

1 punkt – prezentacja zadawalająca 

0 punktów – prezentacja niezadawalająca 

 

Proponowana skala oceny projektów: 

6 punktów – celujący  

5 punktów – bardzo dobry 

4 punkty – dobry  

3 punkty – dostateczny 

2 punkty – dopuszczający 

  

 6. Obserwacje ucznia w różnych sytuacjach, podczas pracy w grupach, prezentacji wytworów 

     i dyskusji.    

Na lekcji uczeń może zdobyć plusy i minusy. Plusy można uzyskać za prawidłowe wykonanie 

określonego zadania, np. w najszybszym czasie, za czynny udział w różnego rodzaju grach 

dydaktycznych, za odrobioną pracę domową oraz za widoczny wkład pracy i  zaangażowanie. 

Za każde zdobyte trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą do dziennika. Minusy uczeń 

może uzyskać za niewykonanie przydzielonego zadania zgodnego z  jego możliwościami, za 

brak pracy domowej, za brak podręcznika czy zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego. Za 

każde zdobyte trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika.  Plusy i 

minusy, które nie zostaną zsumowane do trzech w I półroczu nie będą wykorzystane w II 

półroczu. 

 

 7. Praca na lekcji (aktywność).  

Duża aktywność ucznia na zajęciach będzie odnotowywana w terminarzu nauczyciela literką 

A. Do odnotowania aktywności mogą ucznia zgłosić również koledzy. Jeśli uczeń będzie 

systematycznie i aktywnie uczestniczył w zadaniach lekcyjnych (zostanie to co najmniej 
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pięciokrotnie odnotowane w przeciągu semestru, tj. 5 literek A, uzyska podwyższoną ocenę 

śródroczną lub końcoworoczną o pół stopnia. 

 

 8. Pozaszkolne formy uczniowskiej aktywności (konkursy).  

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną 

Sukcesy osiągnięte przez ucznia w szkolnych, międzyszkolnych konkursach przedmiotowych 

wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu. 

 

9. Dyktanda. 

 Dyktanda przeprowadzane są na lekcjach powtórzeniowych i sprawdzają poprawność 

ortograficzną materiału językowego z danego rozdziału tematycznego. Każde dyktando 

poprzedzone jest ćwiczeniem, które uczniowie wykonują wspólnie z nauczycielem. 

Nauczyciel dyktuje tekst lub odtwarza go z płyty. Potem następuje wspólne sprawdzanie 

poprawności wykonania zadania. Dopiero wówczas grupa przystępuje do właściwego 

dyktanda, które nauczyciel również dyktuje dwa razy. Za popełnione błędy ortograficzne, 

gramatyczne i leksykalne uczeń otrzymuje punkty. Błędy gramatyczne i leksykalne 

traktowane są jako błędy językowe. Za każdy błąd ortograficzny i językowy uczeń otrzymuje 

1 punkt, natomiast za błąd interpunkcyjny – 0,5 pkt. Jeśli uczeń w jednym wyrazie popełni 2 

lub więcej błędów, będą one liczone jako jeden błąd. 

Skala ocen: 

celujący: 0-1 pkt 

bardzo dobry: 1,5-3 pkt 

dobry: 3,5-6 pkt 

dostateczny: 6,5-10 pkt 

dopuszczający: 10,5-15 pkt 

niedostateczny: powyżej 15 pkt 

 

Na ocenę półroczną i końcową składają się: 

 

a) oceny z  pisemnych prac klasowych - testów sprawdzających– oznaczenie w dzienniku 

„PK.”, 

b) oceny z kartkówek – oznaczenie w dzienniku „K.”, 

c) odpowiedź ustna – oznaczenie w dzienniku „Odp.”, 

d) praca domowa – oznaczenie w dzienniku „Pd.”, 

e) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji – oznaczenie w dzienniku „Akt.”, 

f) projekty edukacyjne – oznaczenie w dzienniku „Proj.” 

g) oceny z plusów – oznaczenie w dzienniku „+”, 

h) oceny z minusów – oznaczenie w dzienniku „-„ 

i) oceny z dyktand – oznaczenie w dzienniku „D” 

j) oceny z prac klasowych – oznaczenie w dzienniku kolorem czerwonym 

k) sprawdziany – oznaczenie w dzienniku kolorem zielonym 
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l) kartkówki – oznaczenie w dzienniku kolorem czarnym 

l) pozostałe oceny – oznaczenie w dzienniku kolorem niebieskim  

 

 

II.4   SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 
1.    Uczeń może zgłosić  3 razy w ciągu półrocza nieprzygotowanie do zajęć w formie: 

odpowiedzi ustnej, braku pracy domowej, podręcznika lub zeszytu ćwiczeń (zawsze przed 

rozpoczęciem lekcji), co będzie odnotowane w dzienniku, ale nie ma wpływu na ocenę 

końcową. Braki powinien wyrównać na następną lekcję. Każde kolejne nieprzygotowanie się 

do lekcji po wyczerpaniu limitu wiąże się z konsekwencjami w  postaci oceny 

niedostatecznej. 

  

2.     Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika lub  zeszytu ćwiczeń 

uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek 

 

3.   Nauczyciel określa zakres prac domowych oraz innych form aktywności i informuje 

o  terminie ich wykonania. Uczeń jest zobowiązany do oddania tych prac do kontroli 

w   wyznaczonym terminie. 

 

4.  W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest 

zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń ma 

możliwość uzupełnienia braków poprzez:  

a) korzystanie z pomocy koleżeńskiej 

 b) pomoc nauczyciela (wyznaczenia zakresu materiału, form sprawdzenia wiedzy, 

umiejętności, uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych i ustalenie indywidualnego terminu 

poprawy). 

 

5.    Poprawa oceny niedostatecznej z prac klasowych i sprawdzianów pisemnych jest 

obowiązkowa  i  powinna odbywać się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.  

 

6.    Każdy stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej/sprawdzianu wpisuje się do 

dziennika obok pierwszego stopnia z tej pracy. Jeżeli uczeń przystąpił do poprawy, poprzedni 

stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.  

 

7.     Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny z pracy klasowej/sprawdzianu/kartkówki na 

zasadach ustalonych z  nauczycielem. Każda ocena z poprawy jest odnotowywana w 

dzienniku lekcyjnym.  

 

8.   Nauczyciel informuje ucznia chcącego poprawić ocenę o zakresie wymagań 

edukacyjnych.  
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9.       Oceniając ucznia, nauczyciel informuje go, co uczeń robi dobrze, co i jak powinien 

poprawić oraz jak powinien się dalej uczyć. 

 

10.        Zaliczenia lub poprawy testu pilnuje uczeń, a nie nauczyciel. 

 

11.       Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

12.    Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu  lub pracy 

klasowej. Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 

   

13.  Oceny śródroczne i roczne uwzględniają oceny cząstkowe, ale nie są te oceny średnią 

arytmetyczną O ocenie śródrocznej i rocznej decydują hierarchia ważności ocen cząstkowych, 

uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności, terminowe wywiązywanie się 

ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze oraz przygotowanie do lekcji. 

W  końcowej ocenie uwzględniona zostanie również postawa ucznia na lekcji, jego 

możliwości intelektualne, wkład pracy oraz podejmowanie zadań dodatkowych. 

 

14. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, w którym nauczyciel odnotowuje postępy 

uczniów w formie cyfrowej. Oceny mają swoją wagę, ale jest to jedynie wskazówka dla 

nauczyciela, który zgodnie z rozporządzeniem wystawia ocenę śródroczną, końcoworoczną 

i  końcową. Każdej wystawionej w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela  ocenie 

cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną oznaczającą jej wagę w hierarchii ocen:  

1) prace klasowe - waga 4  

2) sprawdziany -waga 3 

3) kartkówki - waga 2 

4) dyktanda - waga 3 

5) wypowiedzi ustne, w tym czytanie tekstu na głos(waga 1), odpowiedź ustna – 

opowiadanie (waga 3), prezentacja i recytacja (waga 2), udział w dyskusji(waga 3); 

6) konkursy – szkolne  – waga 1, konkursy międzyszkolne  – waga 2, konkursy 

rejonowe, wojewódzkie – waga 3, konkursy ogólnopolskie – waga 4.  

7) prace domowe (a także dodatkowe zadania, testy, karty pracy, itp.), w tym także 

systematyczność ich odrabiania - waga 1 

8) projekty uczniowskie – krótkie ( z 1 rozdz.)-  waga 1, dłuższe (z 2-3 rozdz.) – waga 2 

9) praca na lekcji, praca w grupach, kreatywność, systematyczność, zaangażowanie  

w realizację różnego rodzaju aktywności - waga 2  

 

15. Liczba ocen w półroczu: 

 prace pisemne (testy) – minimum 2, 

 kartkówki – minimum 2, 

 odpowiedzi ustne – minimum 1, 

 inne, wynikające z planu wynikowego danej klasy. 
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16.   Wykonanie przez ucznia zadań dodatkowych zostanie wraz z oceną odnotowane 

w  dzienniku i będzie brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. Trudniejsze 

zadania dodatkowe przeznaczone są dla uczniów zdolniejszych, chcących poszerzyć swoje 

umiejętności językowe. Są również przewidziane zadania dodatkowe łatwiejsze dla uczniów 

z  dysleksją lub posiadających mniejsze możliwości przyswajania wiedzy. Za poprawne 

wykonanie każdego zadania dodatkowego na karcie pracy   uczeń otrzymuje jeden plus. Za 

zdobycie 5  plusów z karty pracy  uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą do dziennika. 

 

17. Na okres ferii świątecznych, zimowych oraz letnich wakacji nauczyciel nie zadaje 

prac domowych.      

 

18. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i  promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

 

III. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 

 

1.      Nauczyciel na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym informuje ucznia (ustnie) 

i  jego rodziców (pisemnie) o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej i zapisuje ją 

ołówkiem do dziennika. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny 

klasyfikacyjnej. Uczeń może otrzymać niższą lub wyższą ocenę klasyfikacyjną od 

przewidywanej. Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej. 

 

2.      Wystawienie przewidywanej oceny niedostatecznej obliguje nauczyciela do ustalenia 

możliwości poprawy oceny. 

3.        Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/ opiekunów. 

 

4.    Oceniając ucznia nauczyciel informuje go, co uczeń robi dobrze, co i jak powinien 

poprawić oraz jak powinien dalej się uczyć. 

5.     Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, karty pracy nauczyciel 

przedmiotu przetrzymuje do końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom 

 w trakcie zebrań z rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich 

uczniom ani rodzicom do domu.  

 

6        Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac 

uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze 

wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz 

z   udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej 
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uczyć, aby pokonać trudności. W przypadku prac klasowych informacja zwrotna dla ucznia 

jest informacją pisemną.  

 

 7.      O ocenach uczeń jest informowany na bieżąco. Po każdej odpowiedzi ustnej otrzymuje 

wpis oceny do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka uczniowskiego (o ile go posiada). 

Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane w dzienniku papierowym i elektronicznym oraz 

motywowane.  

 

IV. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ, NIŻ 

PRZEWIDYWANA, ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 
1.    Uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z  zajęć.  

 

2.      Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  może być ustalona na 

podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości  i umiejętności.   

 

3.         Sprawdzian ma formę ustną i pisemną.  

 

4. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę,  

o którą uczeń się ubiega.  

 

5.      Sprawdzian przeprowadzany jest na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców złożony 

do wychowawcy klasy w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania informacji 

o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej opatrzonej podpisem rodziców.   

 

6.      Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań  

i obowiązków przewidzianych dla  zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę 

podwyższyć lub utrzymać. 

 

8.     W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie   

z przyczyn usprawiedliwionych dyrektor lub nauczyciel wyznacza kolejny (ostatni) termin 

sprawdzianu.   

 

9.    Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu 

rocznego  jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 

V.  OCENIANIE UCZNIÓW Z PROBLEMAMI 

DYSLEKTYCZNYMI 
 

1.Indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosownie do 
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   jego możliwości. 

2. W razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych. 

3. Ewentualne ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych. 

4. Umożliwienie uczniowi kilkukrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu. 

5. Egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź rozwiązywanych 

w  domu. 

6. W razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystanie z komputera przy wykonywaniu 

prac pisemnych. 

7. Pisanie dyktand w formie tekstu z lukami. 

8. Wydłużenie czasu pracy na pisemnych formach sprawdzania wiedzy iumiejętności. 

 

 

V. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO 

UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA  

NIEMIECKIEGO W KLASIE  VII i VIII 

 
1.       Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: 

rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw. podsystemy języka, czyli 

gramatykę i słownictwo. 

 

2.    Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe oraz 

gramatykę i  słownictwo, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę 

ucznia na lekcjach. 

3.      Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na 

lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę 

w  parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego 

w  ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania, 

pracę projektową w grupach, tj. produkt końcowy, jak i proces jego przygotowania, np. 

wykorzystanie źródeł, współpracę w grupie, podział ról, rozplanowanie czasu itp. W związku 

z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na 

poszczególne oceny: 
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OCENA CELUJĄCA 
ROZUMIENIE 

TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 

CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 

PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE 

UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY 

AKTYWNOŚCI 

– uczeń w pełni 

rozumie wszystkie 

polecenia i wypo-

wiedzi nauczyciela 

formułowane w ję-

zyku niemieckim i 

poprawnie na nie 

reaguje, 

– rozumie teksty 

słuchane i pisane, 

których słowni-

ctwo i struktury 

gramatyczne 

wykraczają poza 

program naucza-

nia, 

– na bazie wysłu-

chanego / przeczy-

tanego tekstu okre-

śla jego główną 

myśl, sprawnie 

wyszukuje szcze-

gółowe informacje, 

określa intencje 

autora tekstu, kon-

tekst wypowiedzi 

oraz rozróżnia 

formalny i niefor-

malny styl wypo-

wiedzi 

– uczeń tworzy 

wypowiedzi za-

wierające bogate 

słownictwo i zró-

żnicowane stru-

ktury gramaty-

czne, wykraczają-

ce poza materiał 

nauczania, 

– nie popełnia 

błędów, które za-

kłócają komuni-

kację, 

– swobodnie re-

aguje w określo-

nych sytuacjach: 

dokładnie opisuje 

ludzi, przedmioty, 

miejsca i czyn-

ności, swobodnie 

opowiada o wy-

darzeniach życia 

co-dziennego, 

szczegółowo 

przedstawia fakty 

z teraźniejszości, 

dokładnie opisuje 

swoje upodo-

bania, wyraża 

swoje opinie i 

uczucia, przedsta-

wia intencje i 

plany na przy-

szłość stosując 

formalny lub 

nieformalny styl 

wypowiedzi 

adekwatnie do 

sytuacji, 

– wypowiedzi są 

płynne, 

– wypowiedzi są 

całkowicie p-

prawne fonety-

cznie, bez błędów 

w wymowie i 

intonacji. 

– uczeń bez 

żadnych trudności 

redaguje dłuższe i 

krótsze teksty 

użytkowe, takie jak 

wiadomość, opis, 

notatka, pocztówka, 

e-mail, stosując 

środki wyrazu 

charakterystyczne 

dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz precyzyjnie 

dobierając słowni-

ctwo pozwalające 

na pełny przekaz 

informacji, 

– swobodnie reguje 

w formie pisemnej 

w określonych 

sytuacjach: opisuje 

ludzi, przedmioty, 

miejsca i czynności, 

opowiada o wyda-

rzeniach życia co-

dziennego, przed-

stawia fakty z te-

raźniejszości, opi-

suje swoje upodo-

bania, wyraża swo-

je opinie i uczucia, 

przedstawia inten-

cje i plany na przy-

szłość stosując for-

malny lub niefor-

malny styl wypo-

wiedzi adekwatny 

do sytuacji 

– wypowiedzi pi-

semne są zgodne z 

tematem, bogate 

pod względem 

treści, spójne i logi-

czne, 

– wypowiedzi pi-

semne zawierają 

słownictwo i stru-

– uczeń bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne za-

warte w programie 

nauczania oraz 

wykraczające poza 

program, 

– stosuje w wypo-

wiedziach ustnych 

i pisemnych bogaty 

zasób słów wykra-

czający poza ma-

teriał nauczania. 

 

– uczeń posiadł 

wiedzę i 

umiejętności 

wykraczające poza 

program nauczania 

w danej klasie, 

– jest aktywny na 

za-jęciach, 

systematy-czny oraz 

odrabia wszystkie 

zadania domowe, 

– z prac klasowych 

uzyskuje 96-100% 

punktów i 

rozwiązuje 

dodatkowe zadania 

na ocenę celującą, 

– uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

celujących i bardzo 

dobrych, 

– dokonuje samo-

oceny i 

wykorzystuje 

techniki samo-

dzielnej pracy nad 

językiem (np. 

korzystanie ze 

słownika, 

poprawianie błędów, 

notatki), 

– współdziała w gru-

pie, np. w 

lekcyjnych i poza-

lekcyjnych języ-

kowych pracach pro-

jektowych, 

– stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się zna-

czenia wyrazów z 

kontekstu, 

rozumienie tekstu 

zawierającego 

nieznane słowa i 

zwroty) oraz 

strategie 
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ktury gramatyczne 

wykraczające poza 

program nauczania, 

– wypowiedzi pi-

semne zawierają 

tylko sporadyczne 

błędy, które nie 

wpływają na zro-

zumienie tekstu, 

– wypowiedzi pi-

semne nie zawierają 

błędów interpunk-

cyjnych. 

 

kompensacyjne (np. 

opis, zastąpienie 

innym wyrazem) w 

wypadku, gdy nie 

zna lub nie pamięta 

jakiegoś wyrazu, 

– ma świadomość 

językową (np. podo-

bieństw i różnic 

między językami), 

– odnosi sukcesy w 

konkursach i olim-

piadach, 

– zna kulturę i oby-

czaje krajów nie-

mieckojęzycznych 

oraz posiada świado-

mość związku mię-

dzy kulturą własną i 

obcą oraz wrażli-

wość międzykultu-

rową 

 

 

 

OCENA BARDZO DOBRA 
ROZUMIENIE 

TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 

CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 

PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE 

UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY 

AKTYWNOŚCI 

– uczeń rozumie 

wszystkie  

polecenia i wypo-

wiedzi nauczyciela 

formułowane w 

języku niemieckim 

i poprawnie na nie 

reaguje, 

– rozumie teksty 

słuchane i pisane w 

mniej więcej 90%, 

– na bazie wysłu-

chanego / przeczy-

tanego tekstu 

określa jego głó-

wną myśl, wyszu-

kuje szczegółowe 

informacje, określa 

intencje autora 

tekstu, określa 

kontekst wypo-

wiedzi. 

– uczeń wypo-

wiada się 

swobodnie, sto-

sując bogaty zasób 

słów i struktury 

gramatyczne 

zawarte w pr-

gramie nauczania, 

– bardzo spo-

radycznie popełnia 

błędy, które nie 

zakłócają komu-

nikacji, 

– potrafi nawiązać 

i podtrzymać 

rozmowę, 

– reaguje w okre-

ślonych sytua-

cjach: opisuje 

ludzi, przedmioty, 

miejsca i czyn-

ności, opowiada o 

wydarzeniach ży-

– uczeń bez tru-

dności redaguje 

dłuższe i krótsze 

teksty użytkowe, 

takie jak wiado-

mość, opis, notatka, 

pocztówka, e-mail, 

stosując środki 

wyrazu 

charakterystyczne 

dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz precyzyjnie 

dobierając słowni-

ctwo pozwalające na 

pełny przekaz infor-

macji, 

– swobodnie reaguje 

w formie pisemnej 

w określonych sy-

tuacjach,  

– wypowiedzi pi-

semne są zgodne z 

– uczeń bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne 

zawarte w prgramie 

nauczania, 

– stosuje w wy-

powiedziach 

ustnych i pisem-

nych bogaty zasób 

słów zawarty w 

programie nau-

czania, 

– buduje spójne 

zdania. 

 

– uczeń opanował 

cały materiał objęty 

programem naucza-

nia w danej klasie, 

– jest aktywny na 

zajęciach, systema-

tyczny oraz syste-

matycznie odrabia 

zadania domowe, 

– z prac klasowych 

uzyskuje 88%–95% 

punktów, 

– uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

bardzo dobrych, 

– dokonuje samo-

oceny i wyko-

rzystuje techniki 

samodzielnej pracy 

nad językiem (np. 

korzystanie ze sło-

wnika, poprawianie 

błędów, notatki), 
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cia codziennego, 

przedstawia fakty 

z teraźniejszości, 

opisuje swoje upo-

dobania, wyraża 

swoje opinie i u-

czucia, przedsta-

wia intencje i pla-

ny na przyszłość 
stosując formalny 

lub nieformalny 

styl wypowiedzi 

adekwatnie do 

sytuacji, 

– wypowiedzi są 

płynne, 

– wypowiedzi są 

poprawne fone-

tycznie, bez błę-

dów w wymowie i 

intonacji. 

 

 

tematem, bogate 

pod względem 

treści, spójne i lo-

giczne, 

– wypowiedzi pi-

semne zawierają 

słownictwo i stru-

ktury gramatyczne 

zawarte w progra-

mie nauczania z 

zastosowaniem 

formalnego lub 

nieformalnego stylu 

wypowiedzi, 

– wypowiedzi pi-

semne zawierają 

sporadyczne błędy, 

które nie wpływają 

na zrozumienie 

tekstu, 

– wypowiedzi pi-

semne zawierają 

sporadyczne błędy 

interpunkcyjne. 

– współdziała w 

grupie, np. w le-

kcyjnych i poza-

lekcyjnych języ-

kowych pracach 

projektowych, 

– stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się zna-

czenia wyrazów z 

kontekstu, rozumie-

nie tekstu zawiera-

jącego nieznane 

słowa i zwroty) oraz 

strategie kompensa-

cyjne (np. opis, 

zastąpienie innym 

wyrazem) w wy-

padku, gdy nie zna 

lub nie pamięta 

jakiegoś wyrazu, 

– ma świadomość 

językową (np. podo-

bieństw i różnic 

między językami), 

– bierze udział w 

konkursach i 

olimpiadach, 

– zna kulturę i 

obyczaje krajów 

niemieckojęzycz. 

oraz posiada świa-

domość związku 

między kulturą 

własną i obcą oraz 

wrażliwość między-

kulturową 

 

 

OCENA DOBRA 
ROZUMIENIE 

TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 

CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 

PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE 

UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY 

AKTYWNOŚCI 

– uczeń rozumie 

wszystkie 

polecenia i 

większość wypo-

wiedzi nauczyciela 

formułowanych w 

języku niemieckim 

i poprawnie na nie 

reaguje, 

– uczeń wypo-

wiada się, 

stosując zasób 

słów i struktury 

gramatyczne 

zawarte w pro-

gramie nauczania, 

– popełnia nie-

liczne błędy, 

– uczeń redaguje 

dłuższe i krótsze 

teksty użytkowe, takie 

jak wiadomość, opis, 

notatka, pocztówka, 

e-mail, stosując 

większość środków 

wyrazu 

charakterystycznych 

– uczeń poprawnie 

stosuje większość 

struktur grama-

tycznych 

zawartych w pro-

gramie nauczania, 

– stosuje w wypo-

wiedziach ustnych 

i pisemnych dość 

– uczeń opanował 

materiał objęty 

programem nau-

czania w danej 

klasie, 

– jest aktywny na 

zajęciach, syste-

matyczny oraz 

systematycznie 
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– rozumie teksty 

słuchane i pisane 

w mniej więcej 

75%, 

– na bazie wysłu-

chanego / przeczy-

tanego tekstu 

określa jego głó-

wną myśl, wyszu-

kuje większość 

informacji, określa 

intencje autora, 

określa kontekst 

większości wypo-

wiedzi. 

które nie zakłó-

cają komunikacji, 

– reaguje ustnie 

w prosty i zro-

zumiały sposób, 

w typowych sy-

tuacjach,  

– wypowiedzi są 

płynne przy nie-

wielkiej pomocy 

nauczyciela, 

– wypowiedzi są 

zgodne z ematem, 

– wypowiedzi są 

zasadniczo po-

prawne fone-

tycznie i into-

nacyjnie. 

 

dla wymaganej formy 

wypowiedzi oraz z 

niewielkimi niedo-

patrzeniami dobie-

rając słownictwo 

pozwalające na 

przekaz większości 

informacji, 

– reaguje w formie 

prostego tekstu 

pisanego w typowych 

sytuacjach, 

– wypowiedzi pi-

semne są zgodne z 

tematem, spójne i 

logiczne, 

– wypowiedzi pi-

semne zawierają 

słownictwo i stru-

ktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

– wypowiedzi pi-

semne zawierają 

nieliczne błędy gra-

matyczne, leksykalne, 

ortograficzne i inter-

punkcyjne, które nie 

wpływają na zro-

zumienie tekstu. 

duży zasób słów 

zawarty w mate-

riale nauczania, 

– w większości 

sytuacji buduje 

spójne zdania. 

 

odrabia zadania 

domowe, 

– z prac klasowych 

uzyskuje 72%–87% 

punktów, 

– uzyskał 

większość ocen 

cząstkowych 

dobrych, 

– dokonuje samo-

oceny i wykorzy-

stuje techniki 

samodzielnej pracy 

nad językiem (np. 

korzystanie ze 

słownika), 

– współdziała w 

grupie, np. w 

lekcyjnych i poza-

lekcyjnych języ-

kowych pracach 

projektowych, 

– stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się 

znaczenia wyrazów 

z kontekstu), 

– zna podstawowe 

informacje na temat 

krajów niemiecko-

języcznych. oraz 

posiada świado-

mość związku 

między kulturą 

własną i obcą oraz 

wrażliwość między-

kulturową 

 

 

 

OCENA DOSTATECZNA 
ROZUMIENIE 

TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 

CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 

PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE 

UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY 

AKTYWNOŚCI 

– uczeń rozumie 

dużą część poleceń 

i niektóre wypo-

wiedzi nauczyciela 

formułowane w 

języku niemieckim 

i poprawnie na nie 

reaguje, 

– uczeń wypo-

wiada się, 

stosując 

pojedyncze słowa 

i struktury grama-

tyczne zawarte w 

programie 

nauczania, 

– uczeń redaguje 

krótsze teksty 

użytkowe, takie jak 

pocztówka, e-mail, 

sto-sując tylko 

część środków 

wyrazu 

charakterysty-

– uczeń poprawnie 

stosuje tylko nie-

które proste stru-

ktury gramatyczne 

zawarte w pro-

gramie nauczania, 

– stosuje niewielki 

zasób słów zawarty 

– uczeń opanował 

materiał objęty 

programem nau-

czania w danej 

klasie na poziomie 

podstawowym, 

– w miarę 

systematycznie 
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– rozumie ze 

słuchu bardzo 

proste, krótkie 

wypowiedzi, 

artykułowane 

powoli i wyraźnie, 

– rozumie teksty 

słuchane i pisane w 

mniej więcej 60%, 

– na bazie wysłu-

chanego / przeczy-

tanego tekstu 

określa jego 

główną myśl oraz 

wyszukuje dużą 

część informacji w 

prostych wypo-

wiedziach. 

– reaguje ustnie w 

prosty sposób w 

niektórych sytu-

acjach,  

– popełnia błędy 

świadczące o 

niepełnym opa-

nowaniu struktur 

leksykalnych i 

gramatycznych, co 

czasami zakłóca 

komunikację, 

– wypowiedzi są w 

większości zgodne 

z tematem, 

– wypowiedzi są 

zrozumiałe pomi-

mo błędów w wy-

mowie niektórych 

wyrazów i w 

intonacji. 

cznych dla wyma-

ganej formy wypo-

wiedzi oraz z wię-

kszymi niedopa-

trzeniami dobie-

rając słownictwo 

pozwalające na 

przekaz jedynie 

najważniejszych 

informacji, 

– reaguje w prostej 

formie pisemnej w 

niektórych syt-

acjach, 

– wypowiedzi 

pisemne są w 

większości zgodne 

z tematem, 

– wypowiedzi 

pisemne 

zawierają proste 

słownictwo i 

struktury grama-

tyczne zawarte w 

programie nau-

czania, 

– wypowiedzi 

pisemne zawierają 

błędy grama-

tyczne, ortogra-

ficzne i interpunk-

cyjne, które czę-

ściowo utrudniają 

zrozumienie tekstu, 

– wypowiedzi 

pisemne zawierają 

liczne powtórzenia 

leksykalne i mało 

urozmaicone 

struktury grama-

tyczne oraz skła-

dniowe. 

w programie nau-

czania, 

– buduje proste 

zdania, 

– sporadycznie 

buduje spójne 

zdania. 

 

uczestniczy w 

zajęciach, ale nie 

zawsze odrabia 

zadania domowe, 

– z prac klasowych 

uzyskuje 50%–71% 

punktów, 

– uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

dostatecznych, 

– współdziała w 

grupie, np. w 

lekcyjnych i poza-

lekcyjnych języ-

kowych pracach 

projektowych, 

– zna najważniejsze 

informacje na temat 

krajów niemiecko-

języcznych z 

uwzględnieniem 

kontekstu lokalnego 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
ROZUMIENIE 

TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 

CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 

PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE 

UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY 

AKTYWNOŚCI 

– uczeń rozumie 

tylko nieliczne po-

lecenia i wypowie-

dzi nauczyciela 

– uczeń wypo-

wiada się, 

stosując 

pojedyncze słowa 

– uczeń w sposób 

bardzo upro-

szczony redaguje 

krótsze teksty 

– uczeń nie stosuje 

poprawnie struktur 

gramatycznych 

zawartych w pro-

– uczeń nie opano-

wał materiału obję-

tego programem 

nauczania w danej 
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formułowane w 

języku niemieckim 

i nie zawsze po-

prawnie na nie 

reaguje, 

– rozumie teksty 

słuchane i pisane w 

mniej więcej 40%, 

– na bazie wysłu-

chanego / przeczy-

tanego tekstu 

wyszukuje tylko 

niektóre informacje 

w prostych wypo-

wiedziach, 

– rozumie ogólny 

sens tylko niektó-

rych tekstów słu-

chanych bądź 

pisanych. 

i struktury grama-

tyczne zawarte w 

programie 

nauczania, 

– popełnia liczne 

błędy świadczące 

o nieznajomości 

struktur leksy-

kalnych i grama-

tycznych, co za-

kłóca komuni-

kację, 

– wypowiedzi są 

niepoprawne 

fonetycznie. 

 

użytkowe, nie 

stosując środków 

wyrazu charakter-

rystycznych dla 

wymaganej formy 

wypowiedzi oraz 

niewłaściwie do-

bierając słowni-

ctwo pozwalające 

na przekaz jedynie 

niewielkiej ilości 

informacji, 

– wypowiedzi 

pisemne są tylko 

częściowo zgodne 

z tematem, 

– wypowiedzi 

pisemne 

zawierają ubogie 

słownictwo i 

struktury grama-

tyczne zawarte w 

programie nau-

czania, 

– wypowiedzi 

pisemne zawierają 

liczne błędy gra-

matyczne, ortogra-

ficzne i inter-

punkcyjne, które 

w znacznej mierze 

zakłócają zrozu-

mienie tekstu. 

gramie nauczania, 

– stosuje bardzo 

niewielki zasób 

słów zawarty w 

programie nau-

czania, 

– buduje proste 

zdania, które nie są 

spójne, 

– dobór słownictwa 

nie zawsze odpo-

wiada tematowi. 

 

klasie na poziomie 

podstawowym, 

– nie uczestniczy 

systematycznie ani 

aktywnie w zaję-

ciach i tylko spo-

radycznie odrabia 

zadania domowe, 

– z prac klasowych 

uzyskuje 30%–49% 

punktów, 

– uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

dopuszczających, 

– zna tylko niektóre 

informacje na temat 

krajów niemiecko-

języcznych i potrafi 

je porównać z tra-

dycjami własnego 

kraju 

 

 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 
ROZUMIENIE 

TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 

CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 

PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE 

UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY 

AKTYWNOŚCI 

– uczeń w wię-

kszości nie rozu-

mie poleceń i wy-

powiedzi nauczy-

ciela formułowa-

nych w języku nie-

mieckim, 

– nie rozumie 

tekstów słucha-

nych i pisanych 

nawet w 30%, 

– na bazie wysłu-

chanego / przeczy-

– uczeń nie potrafi 

wypowiedzieć się 

na określony temat 

ani odpowiedzieć 

na bardzo proste 

pytania nauczy-

ciela, 

– popełnia liczne 

błędy, które 

uniemożliwiają 

komunikację, 

– wymowa i 

intonacja uniemo-

– uczeń nie opa-

nował zasad reda-

gowania tekstów 

użytkowych, 

– wypowiedzi 

pisemne nie są 

zgodne z tematem, 

– wypowiedzi pi-

semne nie za-

wierają podsta-

wowego 

słownictwa ani 

struktur 

– uczeń nie stosuje 

poprawnie struktur 

gramatycznych 

zawartych w pro-

gramie nauczania, 

co świadczy o ich 

nieznajomości, 

– stosuje poje-

dyncze słowa, co 

uniemożliwia ko-

munikację, 

– nie buduje spój-

nych zdań, 

– uczeń nie opa-

nował materiału 

objętego programem 

nauczania w danej 

klasie na poziomie 

podstawowym, 

– nie uczestniczy 

systematycznie ani 

aktywnie w zaję-

ciach i nie odrabia 

prac domowych, 

– z prac klasowych 

nie uzyskuje nawet 
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tanego tekstu nie 

potrafi wyszukać 

potrzebnych 

informacji, 

– nie rozumie 

ogólnego sensu 

prostych tekstów 

słuchanych bądź 

pisanych. 

 

żliwiają zrozu-

mienie. 

 

gramatycznych 

zawartych w pro-

gramie nauczania, 

– wypowiedzi 

pisemne zawierają 

liczne błędy gra-

matyczne, ortogra-

ficzne i inter-

punkcyjne, które 

uniemożliwiają 

zrozumienie tekstu, 

– wypowiedzi są 

chaotyczne, nie-

spójne,  

– uczeń nie potrafi 

zbudować prostego 

zdania. 

– zasób słownictwa 

jest bardzo ubogi i 

nie zawsze zgodny 

z tematem. 

 

30% punktów, 

– uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

niedostatecznych, 

– nie opanował 

najbardziej podsta-

wowych informacji 

na temat krajów nie-

mieckojęzycznych. 

 

 

Plan wynikowy – Szczegółowe wymagania edukacyjne dla klasy VII z 

uwzględnieniem poszczególnych rozdziałów w podręczniku:  
podstawowe (P) – ocena dostateczna lub dopuszczająca 

ponadpodstawowe (PP) –  bardzo dobra lub dobra 

wykraczające (W) – ocena celująca 

 

Treści 

nauczania / 

temat 

rozdziału 

Wymagania edukacyjne 

podstawowe (P) – ocena 

dopuszczająca i dostateczna 

ponadpodstawowe (PP) i 

wykraczające (W)- ocena dobra, 

bardzo dobra i celująca 

Uczeń: Uczeń: 

Starter! – zna niemiecki alfabet,  

– zna głoski charakterystyczne dla 

języka niemieckiego, 

– zna internacjonalizmy, 

– wymienia kraje niemieckiego 

obszaru językowego i ich stolice w 

języku polskim, 

– zna podstawowe informacje na 

temat krajów niemieckiego obszaru 

językowego, 

– wskazuje na mapie główne miasta i 

stolice krajów niemieckojęzycznych. 

 

– stosuje niemiecki alfabet przy litero-

waniu internacjonalizmów, 

– poprawnie artykułuje głoski charakte-

rystyczne dla języka niemieckiego, 

– nazywa kraje niemieckiego obszaru 

językowego i ich stolice w języku 

polskim i niemieckim, 

– wymienia informacje oraz cieka-

wostki na temat krajów niemieckiego 

obszaru językowego, 

– posługuje się mapą krajów niemiecko-

języcznych. 

ROZDZIAŁ I 

 

„Familien in 

Deutschland“ 

 

– zna formy powitania i pożegnania, 

– podaje podstawowe informacje o 

sobie i innych, 

– pyta o dane osobowe innych osób, 

– informuje, jakie ma hobby, 

– zna powitania typowe dla krajów 

niemieckiego obszaru językowego, 

– zna nazwy członków rodziny, 

– zna internacjonalizmy, 

– opowiada o rodzinie znanego 

piłkarza na podstawie drzewa 

– stosuje w wypowiedziach odpowie-

dnie formy powitania i pożegnania, 

– przedstawia dokładnie siebie i inne 

osoby oraz zadaje pytania szczegółowe, 

– opowiada o swoim hobby, 

– stosuje w wypowiedziach odpowie-

dnie formy powitania typowe dla kra-

jów niemieckiego obszaru językowego, 

– podaje stopień pokrewieństwa, 

– charakteryzuje wybranych członków 

rodziny, podając ich wiek, zaintereso-
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genealogicznego, 

– zna nazwy zawodów,  

– zna zawody znanych osób z 

niemieckiego obszaru językowego, 

– zna niemieckie marki samocho-

dów,  

– potrafi wymienić członków 

rodziny Benz, 

– zadaje pytania w formie grzeczno-

ściowej, 

– zna liczebniki główne do 100, 

– zna zasady odmiany czasowników 

regularnych w liczbie pojedynczej i 

mnogiej, 

– zna odmianę czasownika sein w 

liczbie pojedynczej  i mnogiej, 

– zna formy rodzajników określo-

nych w mianowniku, 

– zna zaimki dzierżawcze mein / 

meine, dein / deine w mianowniku,  

– zna odmianę czasownika mögen,  

– zna zasady tworzenia pytań 

rozstrzygających,  

– udziela odpowiedzi twierdzących i 

przeczących. 

 

wania i miejsce zamieszkania, 

– stosuje w wypowiedziach internacjo-

nalizmy, 

– określa zawód i stopień pokrewień-

stwa innych osób, 

– wymienia niemieckie marki samocho-

dów,  

– opowiada o rodzinie Benz, 

– stosuje w wypowiedziach formę 

grzecznościową,  

– stosuje w zdaniach liczebniki główne 

do 100, 

– zna odmianę czasowników regu-

larnych w liczbie pojedynczej i mnogiej 

i stosuje odpowiednie formy czaso-

wników w zdaniach, 

– zna odmianę czasownika sein w 

liczbie pojedynczej i mnogiej oraz 

stosuje odpowiednie formy czasownika 

w zdaniach, 

– stosuje w zdaniach rzeczowniki z 

rodzajnikiem określonym w miano-

wniku, 

– stosuje w zdaniach zaimki dzier-

żawcze mein / meine, dein / deine w 

mianowniku, 

– stosuje w zdaniach odpowiednie 

formy czasownika mögen, 

– tworzy pytania rozstrzygające, 

– tworzy zdania twierdzące i przeczące. 

ROZDZIAŁ II 
 

„Deutsche 

Schule“ 

– nazywa pomieszczenia szkolne i 

czynności w nich wykonywane, 

– nazywa pomieszczenia w szkole na 

łódce w Bangladeszu,  

– nazywa przedmioty i przybory 

szkolne, 

– zna nazwy dni tygodnia, 

– umie wyrazić swoje zdanie na 

temat przedmiotów szkolnych oraz 

kolegów / koleżanek ze szkoły, 

– wymienia przybory szkolne, które 

ma w teczce, oraz te, których nie ma, 

– zna nazwy kół zainteresowań, 

– zna nazwy pozytywnych i negaty-

wnych cech charakteru, 

– zna przymiotniki określające 

wygląd zewnętrzny człowieka, 

– wie, jaki jest system oceniania w 

Niemczech, 

– wymienia przykładowe imprezy 

szkolne,  

– zna zasady tworzenia rzeczo-

wników złożonych, 

– nazywa pomieszczenia szkolne i opo-

wiada o czynnościach w nich wykony-

wanych,  

– opowiada o szkole na łódce w 

Bangladeszu,  

– stosuje w wypowiedziach nazwy dni 

tygodnia, 

– opowiada o planie lekcji i szkole 

innych osób, 

– wyraża opinię o swojej szkole oraz 

ulubionych przedmiotach szkolnych, 

– wyraża własne zdanie oraz uzasadnia 

swoje stanowisko, 

– opisuje wygląd oraz charakter 

kolegów / koleżanek, 

– wyraża opinię o kolegach / 

koleżankach ze swojej szkoły, 

– opisuje teczkę szkolną innej osoby 

oraz swoją, 

– porównuje polski oraz niemiecki 

system oceniania, 

– opowiada o imprezach szkolnych,  

– tworzy rzeczowniki złożone, 
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– zna zasady odmiany czasownika 

haben w liczbie pojedynczej i 

mnogiej, 

– zna zasady odmiany czasownika 

finden w liczbie pojedynczej i mno-

giej, 

– zna regułę dotyczącą miejsca 

orzeczenia i podmiotu w zdaniu 

oznajmującym, 

– zna zasady odmiany przeczenia 

kein / keine, rodzajników nieokre-

ślonych oraz określonych w miano-

wniku oraz bierniku, 

– zna zaimki dzierżawcze, 

– zna zasady odmiany zaimków 

dzierżawczych w mianowniku oraz 

bierniku. 

– stosuje w zdaniach odpowiednie 

formy czasownika haben w liczbie 

pojedynczej i mnogiej, 

– stosuje w zdaniach odpowiednie 

formy czasownika finden w liczbie 

pojedynczej i mnogiej, 

– stosuje w wypowiedziach regułę 

dotyczącą miejsca orzeczenia i podmio-

tu w zdaniu oznajmującym, 

– stosuje w zdaniach przeczenie kein / 

keine, rodzajniki nieokreślone oraz 

określone w mianowniku oraz bierniku, 

– stosuje w zdaniach zaimki dzier-

żawcze w mianowniku oraz bierniku. 

ROZDZIAŁ 

III 

 

„Alltag in 

Deutschland“ 

– nazywa pory dnia, 

– wymienia czynności dnia powsze-

dniego, 

– zna zasady określania czasu zega-

rowego, 

– zna proste słowa grzecznościowe, 

– nazywa kontynenty i wybrane 

państwa, 

– odpowiada na pytania na podstawie 

zdjęcia, 

– krótko opowiada o swoim czasie 

wolnym, 

– nazywa wybrane miejsca w 

mieście, 

– wie, jak kierowca rajdowy 

Sebastian Vettel spędza czas wolny, 

– pyta o samopoczucie, 

- informuje o swoim samopoczuciu, 

- wie, jak zaproponować koleżance / 

koledze wyjście do wybranego 

miejsca w mieście, 

- zna wyrażenia potrzebne do 

przyjęcia lub odrzucenia propozycji 

wspólnego wyjścia, 

– nazywa atrakcje turystyczne 

Berlina, 

– wymienia czasowniki rozdzielnie 

złożone, 

– zna zasady odmiany czasowników 

nieregularnych, 

– zna zasady określania przemie-

szczenia (się). 

 

– opowiada o rozkładzie dnia swoim 

oraz innych osób, 

– podaje czas zegarowy oficjalnie oraz 

potocznie, 

– stosuje w rozmowach słowa grzeczno-

ściowe, 

– informuje o godzinie rozpoczęcia się 

lekcji w szkołach w wybranych krajach 

na świecie, 

– opisuje zdjęcie na podstawie pytań, 

– opowiada o czasie wolnym swoim 

oraz innych osób, 

– opowiada o czasie wolnym kierowcy 

rajdowego Sebastiana Vettel, 

- zadaje pytania w formie grzeczno-

ściowej i bezpośredniej o samopo-

czucie, 

- udziela informacji o swoim samopo-

czuciu, 

- proponuje koleżance / koledze wyjście 

do wybranego miejsca w mieście, 

- odrzuca lub przyjmuje propozycję 

wspólnego wyjścia, 

– nazywa atrakcje turystyczne Berlina 

oraz wyraża opinię o nich, 

– tworzy zdania z czasownikami 

rozdzielnie złożonymi,  

– tworzy zdania z czasownikami 

nieregularnymi, 

– określa przemieszczenie (się). 

 

ROZDZIAŁ 

IV 

 

– nazywa artykuły spożywcze, 

– wymienia artykuły, które się jada i 

pija na śniadanie oraz na kolację w 

– opowiada, co się jada i pija na 

śniadanie oraz na kolację w Niemczech 

oraz w Polsce, 
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„Essen in 

Deutschland“ 

Niemczech oraz w Polsce, 

– zna nazwy potraw oferowanych w 

stołówkach szkolnych w wybranych 

krajach, 

– informuje, jak smakuje jedzenie w 

stołówce szkolnej, 

– wie, które produkty są zdrowe, 

– zna zwroty niezbędne do złożenia 

zamówienia w restauracji, 

- nazywa wybrane lokale gastrono-

miczne, 

– rozumie porady udzielane innym 

osobom, 

– zna nazwy potraw charaktery-

stycznych dla krajów niemiecko-

języcznych,  

– wie, jakie są ulubione dania 

znanych osób z niemieckiego obsza-

ru językowego, 

– wie, z czego znany jest Wiedeń, 

– zna wyrażenia związane z robie-

niem zakupów, 

– zna zasady stosowania zaimka 

nieokreślonego man, 

– zna zasady odmiany formy 

möchte… oraz czasownika nieregu-

larnego nehmen, 

– zna zasady tworzenia zdań w trybie 

rozkazującym, 

- zna formy zaimków zwrotnych, 

- wymienia czasowniki zwrotne. 

– nazywa potrawy oferowane w sto-

łówkach szkolnych w wybranych 

krajach,  

– wyraża opinię na temat jedzenia w 

stołówkach szkolnych, 

– zamawia jedzenie i picie w restau-

racji, 

– informuje o zdrowych produktach, 

– wyraża opinię na temat posiłków, 

– stosuje w wypowiedziach nazwy 

lokali gastronomicznych,  

– potrafi udzielać porad innym, 

– nazywa potrawy charakterystyczne 

dla krajów niemieckojęzycznych,  

– informuje o ulubionych daniach zna-

nych osób z niemieckiego obszaru 

językowego, 

– nazywa atrakcje turystyczne Wiednia, 

– odgrywa scenki tematyczne „W 

sklepie”, 

– stosuje w wypowiedziach zaimek 

nieokreślony man, 

– tworzy rzeczowniki złożone, 

– stosuje w wypowiedziach formę 

möchte… oraz odpowiednie formy 

czasownika nieregularnego nehmen, 

– tworzy zdania w trybie rozkazującym, 

– tworzy zdania z czasownikami 

zwrotnymi, 

- stosuje w wypowiedziach właściwe 

formy zaimków zwrotnych 

ROZDZIAŁ V 

 

„Sport und 

Rekorde nicht 

nur in 

Deutschland“ 

– nazywa popularne dyscypliny 

sportu, 

– zna sportowców z niemieckiego 

obszaru językowego oraz wie, jakie 

dyscypliny sportu uprawiają, 

– nazywa miejsca uprawiania sportu, 

– mówi, jaki sport uprawia oraz jak 

często, 

– mówi, kto jest jego ulubionym 

sportowcem, 

– nazywa czynności, które umie 

dobrze robić, 

– zna wyrażenia niezbędne do 

porównywania osiągnięć sporto-

wych, 

– zna liczebniki główne do 1 000 

000, 

– zna rekordy świata, 

– wie, jak wygląda życia codzienne 

młodych sportowców, 

- zna nazwy wybranych sprzętów 

sportowych,  

– stosuje w wypowiedziach nazwy 

dyscyplin sportowych, 

– informuje o dyscyplinach sportu 

uprawianych przez sportowców z 

niemieckiego obszaru językowego, 

– opowiada o dyscyplinie sportowej, 

którą uprawia, 

– opowiada o swoim ulubionym 

sportowcu, 

– informuje, co umie dobrze robić, 

– porównuje osiągnięcia sportowe, 

– stosuje w zdaniach liczebniki główne 

do 1 000 000, 

– informuje o rekordach świata, 

– opowiada o życiu codziennym mło-

dych sportowców, 

– stosuje w wypowiedziach nazwy 

wybranych sprzętów sportowych,  

– nazywa atrakcje turystyczne 

Monachium, 

– wymienia atrakcje Parku 

Olimpijskiego w Monachium, 
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– zna atrakcje turystyczne 

Monachium oraz atrakcje Parku 

Olimpijskiego w Monachium, 

– zna zasady odmiany czasowników 

modalnych, 

– zna zasady stopniowania 

przymiotników, 

– zna zasady tworzenia zdań 

porównawczych. 

 

– stosuje w zdaniach czasowniki 

modalne, 

– tworzy zdania porównawcze. 

ROZDZIAŁ 

VI 

 

„Natur, Sonne 

und 

Sommerferien 

in 

Deutschland“ 

– zna nazwy miesięcy i pór roku, 

– nazywa zjawiska atmosferyczne, 

– zna zasady określania dat, 

– zna daty urodzenia znanych osób z 

niemieckiego obszaru językowego, 

– nazywa elementy krajobrazu,  

– zna nazwy zwierząt domowych, 

– zna przymiotniki i inne wyrażenia 

opisujące zwierzęta domowe, 

– zna wybrane rasy psów,  

– zna nazwy zwierząt żyjących w 

zoo, 

– zna wyrażenia niezbędne do reda-

gowania pocztówki, 

– wie, z czego słynie zamek 

Neuschwanstein, 

- informuje, dokąd chce jechać na 

wakacje, 

– zna ogrody zoologiczne w krajach 

niemieckiego obszaru językowego, 

– umie uzasadnić wybór, 

– zna zasady tworzenia liczebników 

porządkowych, 

– zna zasady stosowania zaimka 

nieosobowego es,  

– zna odmianę czasownika werden w 

czasie teraźniejszym Präsens w 

liczbie pojedynczej i mnogiej, 

– zna zasady tworzenia zdań zło-

żonych ze spójnikami wymaga-

jącymi szyku prostego, 

– zna zasady tworzenia zdań zło-

żonych ze spójnikami wymagający-

mi szyku przestawnego. 

 

– stosuje w wypowiedziach nazwy 

miesięcy i pór roku, 

– opisuje pogodę, 

– określa datę, 

– podaje datę urodzenia znanych osób z 

niemieckiego obszaru językowego, 

– opisuje krajobraz, 

– nazywa i opisuje zwierzęta domowe,  

– wymienia wybrane rasy psów,  

– stosuje w wypowiedziach nazwy 

zwierząt żyjących w zoo, 

– redaguje pocztówkę, 

– opowiada krótko o zamku 

Neuschwanstein, 

- opowiada, dokąd chce jechać na 

wakacje oraz, co będzie robić w 

wakacje, 

– nazywa ogrody zoologiczne w krajach 

niemieckiego obszaru językowego, 

– uzasadnia, który ogród zoologiczny 

chciałby odwiedzić, 

– tworzy liczebniki porządkowe, 

– stosuje w zdaniach zaimek nieoso-

bowy es,  

– zna odmianę czasownika werden w 

czasie teraźniejszym Präsens w liczbie 

pojedynczej i mnogiej i stosuje odpo-

wiednie formy czasownika w zdaniach, 

– tworzy zdania złożone ze spójnikami 

wymagającymi szyku prostego, 

– tworzy zdania złożone ze spójnikami 

wymagającymi szyku przestawnego. 
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Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie VIII 

 
Ocena celująca 

Rozumienie tekstu 

słuchanego / 

czytanego  

 

Sprawność 

mówienia 

Sprawność pisania Gramatyka i 

słownictwo 

Inne umiejętności i 

formy aktywności 

• uczeń w pełni 

rozumie wszystkie 

polecenia oraz 

wypowiedzi 

nauczyciela 

formułowane 

w języku 

niemieckim i 

poprawnie 

na nie reaguje 

• rozumie teksty 

słuchane i pisane, 

których słownictwo i 

struktury 

gramatyczne 

wykraczają poza 

program nauczania 

• na podstawie 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

określa jego 

główną myśl, 

sprawnie wyszukuje 

szczegółowe 

informacje, określa 

intencje autora 

tekstu, kontekst 

wypowiedzi oraz 

rozróżnia 

formalny i 

nieformalny styl 

wypowiedzi 

*uczeń tworzy 

wypowiedzi 

zawierające bogate 

słownictwo 

i zróżnicowane 

struktury 

gramatyczne, 

wykraczające poza 

materiał nauczania 

• nie popełnia 

błędów, które 

zakłócają 

komunikację 

• swobodnie 

reaguje w 

określonych 

sytuacjach: 

dokładnie opisuje 

ludzi, przedmioty, 

miejsca 

i czynności, 

swobodnie 

opowiada o 

wydarzeniach z 

życia codziennego, 

szczegółowo 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości 

i przeszłości, 

przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość, 

dokładnie opisuje 

swoje upodobania, 

wyraża opinie i 

uczucia, 

przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość, 

stosując formalny 

lub nieformalny 

styl wypowiedzi 

adekwatnie 

do sytuacji 

• wypowiedzi są 

płynne 

*uczeń bez 

żadnych trudności 

redaguje dłuższe i 

krótsze teksty 

użytkowe, takie 

jak wiadomość, 

opis, notatka, 

pocztówka, e-mail, 

SMS, wpis na 

blogu, zaproszenie, 

życzenia, stosując 

środki wyrazu 

charakterystyczne 

dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz 

precyzyjnie 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

pełny przekaz 

informacji 

• swobodnie 

reaguje w formie 

pisemnej w 

określonych 

sytuacjach: opisuje 

ludzi, przedmioty, 

miejsca i 

czynności, 

opowiada o 

wydarzeniach z 

życia 

codziennego, 

przedstawia fakty 

z teraźniejszości i 

przeszłości, 

przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość, opisuje 

swoje 

upodobania, 

wyraża opinie i 

uczucia, 

przedstawia 

intencje 

*uczeń 

bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania oraz 

wykraczające 

poza program 

• w 

wypowiedziach 

ustnych  

pisemnych 

stosuje bogaty 

zasób słów 

wykraczający 

poza materiał 

nauczania 

*uczeń posiadł 

wiedzę i umiejętności 

wykraczające poza 

program nauczania 

w danej klasie 

• jest aktywny na 

zajęciach, 

systematyczny oraz 

odrabia wszystkie 

zadania domowe 

• z prac klasowych 

uzyskuje 96–100% 

punktów i rozwiązuje 

dodatkowe zadania 

na ocenę celującą 

• uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

celujących i bardzo 

dobrych 

• dokonuje 

samooceny i 

wykorzystuje 

techniki samodzielnej 

pracy nad językiem 

(np. korzystanie ze 

słownika, 

poprawianie błędów, 

notatki) 

• współdziała w 

grupie, np. w 

lekcyjnych 

i pozalekcyjnych 

językowych pracach 

projektowych 

• stosuje strategie 

komunikacyjne 

(np. domyślanie się 

znaczenia wyrazów z 

kontekstu, 

rozumienie 

tekstu zawierającego 

nieznane słowa 

i zwroty) oraz 

strategie 

kompensacyjne 

(np. opis, zastąpienie 
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• wypowiedzi są 

całkowicie 

poprawne 

fonetycznie, bez 

błędów w 

wymowie i 

intonacji 

i plany na 

przyszłość, 

stosując formalny 

lub nieformalny 

styl wypowiedzi 

adekwatnie 

do sytuacji 

• wypowiedzi 

pisemne są zgodne 

z tematem, bogate 

pod względem 

treści, spójne i 

logiczne 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

słownictwo i 

struktury 

gramatyczne 

wykraczające poza 

program nauczania 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

tylko sporadyczne 

błędy, które nie 

wpływają na 

zrozumienie tekstu 

 

innym wyrazem), 

gdy nie zna lub nie 

pamięta jakiegoś 

wyrazu 

• ma świadomość 

językową (np. 

podobieństw i różnic 

między językami) 

• odnosi sukcesy w 

konkursach i 

olimpiadach 

• zna kulturę i 

obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych 

z uwzględnieniem 

kontekstu lokalnego, 

europejskiego i 

globalnego, ma 

świadomość związku 

między kulturą 

własną i obcą oraz 

wrażliwość 

międzykulturową 

Ocena bardzo dobra 

Rozumienie tekstu 

słuchanego / 

czytanego  

 

Sprawność 

mówienia 

Sprawność pisania Gramatyka i 

słownictwo 

Inne umiejętności 

i formy 

aktywności 

 uczeń rozumie 

wszystkie 

polecenia oraz 

wypowiedzi 

nauczyciela 

formułowane 

w języku niemieckim 

i poprawnie 

na nie reaguje 

• rozumie teksty 

słuchane i pisane 

w mniej więcej 90% 

• na podstawie 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

określa 

jego główną myśl, 

wyszukuje 

szczegółowe 

informacje, określa 

intencje autora tekstu, 

* uczeń 

wypowiada się 

swobodnie, 

stosując bogaty 

zasób słów i 

struktury 

gramatyczne 

zawarte 

w programie 

nauczania 

• bardzo 

sporadycznie 

popełnia błędy, 

które nie zakłócają 

komunikacji 

• potrafi nawiązać 

i podtrzymać 

rozmowę 

• reaguje w 

określonych 

sytuacjach: opisuje 

*uczeń bez trudności 

redaguje dłuższe i 

krótsze teksty 

użytkowe, takie jak 

wiadomość, opis, 

notatka, pocztówka, 

e-mail, SMS, wpis 

na blogu, 

zaproszenie, 

życzenia, stosując 

środki wyrazu 

charakterystyczne 

dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz 

precyzyjnie 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

pełny przekaz 

informacji 

* uczeń 

bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania 

• w 

wypowiedziach 

ustnych i 

pisemnych 

stosuje bogaty 

zasób słów 

zawarty w 

programie 

nauczania 

• buduje spójne 

zdania 

*uczeń opanował 

cały materiał 

objęty 

programem 

nauczania w danej 

klasie 

• jest aktywny na 

zajęciach, 

systematyczny 

oraz 

systematycznie 

odrabia zadania 

domowe 

• z prac klasowych 

uzyskuje 88–95% 

punktów 

• uzyskał 

większość ocen 

cząstkowych 

bardzo dobrych 

• dokonuje 
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określa 

kontekst wypowiedzi 

oraz 

rozróżnia formalny i 

nieformalny 

styl wypowiedzi 

ludzi, przedmioty, 

miejsca i 

czynności, 

opowiada 

o wydarzeniach z 

życia 

codziennego, 

przedstawia fakty 

z teraźniejszości i 

przeszłości, 

przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość, opisuje 

swoje upodobania, 

wyraża opinie i 

uczucia, 

przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość, 

stosując 

formalny lub 

nieformalny 

styl wypowiedzi 

adekwatnie 

do sytuacji 

• wypowiedzi są 

płynne 

• wypowiedzi są 

poprawne 

fonetycznie, bez 

błędów w 

wymowie i 

intonacji 

• swobodnie reaguje 

w formie pisemnej w 

określonych 

sytuacjach 

• wypowiedzi 

pisemne są zgodne z 

tematem, bogate pod 

względem 

treści, spójne i 

logiczne 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

słownictwo i 

struktury 

gramatyczne zawarte 

w programie 

nauczania, uczeń 

stosuje formalny 

lub nieformalny styl 

wypowiedzi 

adekwatnie do 

sytuacji 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

sporadyczne błędy, 

które nie wpływają 

na zrozumienie 

tekstu 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

sporadyczne błędy 

interpunkcyjne 

samooceny i 

wykorzystuje 

techniki 

samodzielnej 

pracy nad 

językiem (np. 

korzystanie ze 

słownika, 

poprawianie 

błędów, notatki) 

• współdziała w 

grupie, np. w 

lekcyjnych 

i pozalekcyjnych 

językowych 

pracach 

projektowych 

• stosuje strategie 

komunikacyjne 

(np. domyślanie 

się znaczenia 

wyrazów z 

kontekstu, 

rozumienie 

tekstu 

zawierającego 

nieznane słowa 

i zwroty) oraz 

strategie 

kompensacyjne 

(np. opis, 

zastąpienie innym 

wyrazem), 

jeśli nie zna lub 

nie pamięta 

jakiegoś 

wyrazu 

• ma świadomość 

językową 

(np. podobieństw i 

różnic między 

językami) 

• bierze udział w 

konkursach 

i olimpiadach 

• zna kulturę i 

obyczaje 

krajów niemiecko-

języcznych 

z uwzględnieniem 

kontekstu 

lokalnego, 

europejskiego i 
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globalnego, ma 

świadomość 

związku między 

kulturą własną i 

obcą oraz 

wrażliwość 

międzykulturową 

 

Ocena dobra 

Rozumienie tekstu 

słuchanego / 

czytanego  

 

Sprawność 

mówienia 

Sprawność pisania Gramatyka i 

słownictwo 

Inne umiejętności 

i formy 

aktywności 

*uczeń rozumie 

wszystkie 

polecenia oraz 

większość 

wypowiedzi 

nauczyciela 

formułowanych w 

języku 

niemieckim i 

poprawnie na nie 

reaguje 

• rozumie teksty 

słuchane i pisane 

w mniej więcej 75% 

• na podstawie 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

określa jego 

główną myśl, 

wyszukuje większość 

informacji, określa 

intencje autora, 

określa kontekst 

większości 

wypowiedzi oraz ich 

styl 

*uczeń wypowiada 

się, stosując zasób 

słów i struktury 

gramatyczne 

zawarte 

w programie 

nauczania 

• popełnia 

nieliczne błędy, 

które nie zakłócają 

komunikacji 

• reaguje ustnie w 

prosty 

i zrozumiały 

sposób w 

typowych 

sytuacjach 

• wypowiedzi są 

płynne przy 

niewielkiej 

pomocy 

nauczyciela 

• wypowiedzi są 

zgodne z tematem 

• wypowiedzi są 

zasadniczo 

poprawne 

fonetycznie i 

intonacyjnie 

*uczeń redaguje 

dłuższe i krótsze 

teksty użytkowe, 

takie jak wiadomość, 

opis, notatka, 

pocztówka, e-mail, 

SMS, wpis 

na blogu, 

zaproszenie, 

życzenia, stosując 

większość środków 

wyrazu 

charakterystycznych 

dla wymaganej 

formy 

wypowiedzi oraz z 

niewielkimi 

niedopatrzeniami 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

przekaz większości 

informacji 

• reaguje w formie 

prostego tekstu 

pisanego w 

typowych sytuacjach 

• wypowiedzi 

pisemne są zgodne z 

tematem, spójne i 

logiczne 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

słownictwo i 

struktury 

gramatyczne zawarte 

w programie 

nauczania 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

*uczeń 

poprawnie 

stosuje 

większość 

struktur 

gramatycznych 

zawartych w 

programie 

nauczania 

• w 

wypowiedziach 

ustnych i 

pisemnych 

stosuje dość duży 

zasób słów 

zawarty 

w materiale 

nauczania 

• w większości 

sytuacji buduje 

spójne zdania 

*programem 

nauczania w danej 

klasie 

• jest aktywny na 

zajęciach, 

systematyczny 

oraz 

systematycznie 

odrabia zadania 

domowe 

• z prac klasowych 

uzyskuje 72–87% 

punktów 

• uzyskał 

większość ocen 

cząstkowych 

dobrych 

• dokonuje 

samooceny i 

wykorzystuje 

techniki 

samodzielnej 

pracy nad 

językiem (np. 

korzystanie ze 

słownika) 

• współdziała w 

grupie, np. w 

lekcyjnych 

i pozalekcyjnych 

językowych 

pracach 

projektowych 

• stosuje strategie 

komunikacyjne 

(np. domyślanie 

się znaczenia 

wyrazów 

z kontekstu) 

• zna podstawowe 



28 
 

nieliczne błędy 

gramatyczne, 

leksykalne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne, 

które nie wpływają 

na zrozumienie 

tekstu 

informacje na 

temat 

krajów z 

uwzględnieniem 

kontekstu 

lokalnego, 

europejskiego i 

globalnego, 

ma świadomość 

związku między 

kulturą własną i 

obcą oraz 

wrażliwość 

międzykulturową 

Ocena dostateczna 

Rozumienie tekstu 

słuchanego / 

czytanego  

 

Sprawność 

mówienia 

Sprawność pisania Gramatyka i 

słownictwo 

Inne umiejętności 

i formy 

aktywności 

• uczeń rozumie dużą 

część 

poleceń oraz niektóre 

wypowiedzi 

nauczyciela 

formułowane 

w języku niemieckim 

i poprawnie 

na nie reaguje 

• rozumie ze słuchu 

bardzo proste, 

krótkie wypowiedzi, 

artykułowane 

powoli i wyraźnie 

• rozumie teksty 

słuchane i pisane 

w mniej więcej 60% 

• na podstawie 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

określa 

jego główną myśl 

oraz wyszukuje 

dużą część informacji 

w prostych 

wypowiedziach 

*uczeń wypowiada 

się, stosując 

pojedyncze słowa i 

struktury 

gramatyczne 

zawarte 

w programie 

nauczania 

• reaguje ustnie w 

prosty sposób w 

niektórych 

sytuacjach 

• popełnia błędy 

świadczące 

o niepełnym 

opanowaniu 

struktur 

leksykalnych i 

gramatycznych, co 

czasami zakłóca 

komunikację 

• wypowiedzi są w 

większości 

zgodne z tematem 

• wypowiedzi są 

zrozumiałe 

pomimo błędów w 

wymowie 

niektórych wyrazów 

i w intonacji 

*uczeń redaguje 

krótsze teksty 

użytkowe, takie jak 

pocztówka, e-mail, 

SMS, wpis na blogu, 

zaproszenie, 

życzenia, 

stosując tylko część 

środków wyrazu 

charakterystycznych 

dla wymaganej 

formy 

wypowiedzi oraz z 

większymi 

niedopatrzeniami 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

przekaz jedynie 

najważniejszych 

informacji 

• reaguje w prostej 

formie pisemnej w 

niektórych 

sytuacjach 

• wypowiedzi 

pisemne są w 

większości zgodne z 

tematem 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

proste słownictwo i 

struktury 

gramatyczne zawarte 

*uczeń 

poprawnie 

stosuje tylko 

niektóre 

prostestruktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania 

• stosuje 

niewielki zasób 

słów zawarty w 

programie 

nauczania 

• buduje proste 

zdania 

• sporadycznie 

buduje spójne 

zdania 

*uczeń opanował 

materiał objęty 

programem 

nauczania w danej 

klasie na 

poziomie 

podstawowym 

• w miarę 

systematycznie 

uczestniczy w 

zajęciach, ale nie 

zawsze odrabia 

zadania domowe 

• z prac 

klasowych 

uzyskuje 50–71% 

punktów 

• uzyskał 

większość ocen 

cząstkowych 

dostatecznych 

• współdziała w 

grupie, np. w 

lekcyjnych 

i pozalekcyjnych 

językowych 

pracach 

projektowych 

• zna 

najważniejsze 

informacje na 

temat krajów 

niemiecko-

języcznych z 
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w programie 

nauczania 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

błędy gramatyczne, 

ortograficzne 

i interpunkcyjne, 

które częściowo 

utrudniają 

zrozumienie tekstu 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

liczne powtórzenia 

leksykalne i mało 

urozmaicone 

struktury 

gramatyczne oraz 

składniowe 

uwzględnieniem 

kontekstu 

lokalnego 

Ocena dopuszczająca 

Rozumienie tekstu 

słuchanego / 

czytanego  

 

Sprawność 

mówienia 

Sprawność pisania Gramatyka i 

słownictwo 

Inne umiejętności 

i formy 

aktywności 

*uczeń rozumie 

polecenia oraz 

wypowiedzi 

nauczyciela 

formułowane w 

języku niemieckim i 

nie zawsze poprawnie 

na nie reaguje 

• rozumie teksty 

słuchane i pisane 

w mniej więcej 40% 

• na podstawie 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

wyszukuje 

tylko niektóre 

informacje 

w prostych 

wypowiedziach 

• rozumie ogólny 

sens tylko 

niektórych tekstów 

słuchanych 

bądź pisanych 

*uczeń wypowiada 

się stosując 

pojedyncze słowa i 

struktury 

gramatyczne 

zawarte 

w programie 

nauczania 

• popełnia liczne 

błędy świadczące o 

nieznajomości 

struktur 

leksykalnych i 

gramatycznych, co 

zakłóca 

komunikację 

• wypowiedzi są 

niepoprawne 

fonetycznie 

*uczeń w sposób 

bardzo uproszczony 

redaguje krótsze 

teksty użytkowe, nie 

stosując środków 

wyrazu 

charakterystycznych 

dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz niewłaściwie 

dobie-rając 

słownictwo 

pozwalające na 

przekaz jedynie 

niewielkiej ilości 

informacji 

• wypowiedzi 

pisemne są tylko 

częściowo zgodne z 

tematem 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

ubogie słownictwo i 

struktury 

gramatyczne zawarte 

w programie 

nauczania 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

liczne błędy 

*uczeń nie 

stosuje 

poprawnie 

struktur 

gramatycznych 

zawartych w 

programie 

nauczania 

• stosuje bardzo 

niewielki zasób 

słów zawarty w 

programie 

nauczania 

• buduje proste 

zdania, które nie 

są spójne 

• dobór 

słownictwa nie 

zawsze 

odpowiada 

tematowi 

*uczeń nie 

opanował 

materiału objętego 

programem 

nauczania 

w danej klasie na 

poziomie 

podstawowym 

• nie uczestniczy 

systematycznie 

ani aktywnie w 

zajęciach i tylko 

sporadycznie 

odrabia zadania 

domowe 

• z prac 

klasowych 

uzyskuje 30–49% 

punktów 

• uzyskał 

większość ocen 

cząstkowych 

dopuszczających 

• zna tylko 

niektóre 

informacje na 

temat 

krajów 

niemiecko-

języcznych i 
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gramatyczne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne, 

które w znacznej 

mierze zakłócają 

zrozumienie tekstu 

potrafi 

porównać je z 

tradycjami 

własnego 

kraju 

Ocena niedostateczna 

Rozumienie tekstu 

słuchanego / 

czytanego  

 

Sprawność 

mówienia 

Sprawność 

pisania 

Gramatyka i 

słownictwo 

Inne umiejętności i 

formy aktywności 

*uczeń w większości 

nie rozumie 

poleceń ani 

wypowiedzi 

nauczyciela 

formułowanych 

w języku niemieckim 

• nie rozumie tekstów 

słuchanych 

i pisanych nawet w 

30% 

• na podstawie 

wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

nie potrafi 

wyszukać 

potrzebnych 

informacji 

• nie rozumie 

ogólnego sensu 

prostych tekstów 

słuchanych bądź 

pisanych 

*uczeń nie potrafi 

wypowiedzieć się 

na określony temat 

ani 

odpowiedzieć na 

bardzo proste 

pytania nauczyciela 

• popełnia liczne 

błędy, które 

uniemożliwiają 

komunikację 

• jego wymowa i 

intonacja 

uniemożliwiają 

zrozumienie 

*uczeń nie 

opanował zasad 

redagowania 

tekstów 

użytkowych 

• wypowiedzi 

pisemne nie są 

zgodne z 

tematem 

• wypowiedzi 

pisemne nie 

zawierają 

podstawowego 

słownictwa ani 

struktur 

gramatycznych 

zawartych w 

programie 

nauczania 

• wypowiedzi 

pisemne 

zawierają liczne 

błędy 

gramatyczne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne, 

które 

uniemożliwiają 

zrozumienie 

tekstu 

• wypowiedzi są 

chaotyczne, 

niespójne 

• uczeń nie 

potrafi zbudować 

prostego zdania 

*uczeń nie 

stosuje 

poprawnie 

struktur 

gramatycznych 

zawartych w 

programie 

nauczania, co 

świadczy o ich 

nieznajomości 

• stosuje 

pojedyncze 

słowa, co 

uniemożliwia 

komunikację 

• nie buduje 

spójnych zdań 

• zasób 

słownictwa jest 

bardzo 

ubogi i nie 

zawsze zgodny z 

tematem 

*uczeń nie opanował 

materiału objętego 

programem 

nauczania 

w danej klasie na 

poziomie 

podstawowym 

• nie uczestniczy 

systematycznie 

i aktywnie w 

zajęciach ani nie 

odrabia prac 

domowych 

• z prac klasowych 

nie uzyskuje nawet 

30% punktów 

• uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

niedostatecznych 

• nie opanował 

najbardziej 

podstawowych 

informacji na temat 

krajów 

niemieckojęzycznych 
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Plan wynikowy – Szczegółowe wymagania edukacyjne dla klasy VIII  

z uwzględnieniem poszczególnych rozdziałów w podręczniku:  
podstawowe (P) – ocena dostateczna lub dopuszczająca 

ponadpodstawowe (PP) –  bardzo dobra lub dobra 

wykraczające (W) – ocena celująca 

 

Treści 

nauczania / 

temat 

rozdziału 

Wymagania edukacyjne 

podstawowe (P) – ocena 

dopuszczająca i dostateczna 

ponadpodstawowe (PP) i 

wykraczające (W)- ocena dobra, 

bardzo dobra i celująca 

Uczeń: Uczeń: 

Starter!  zna nazwy członków rodziny 

 wymienia dni tygodnia oraz pory 

dnia 

 nazywa przedmioty i przybory 

szkolne 

 nazywa miejsca w mieście 

 wymienia artykuły spożywcze 

 zna nazwy lokali 

gastronomicznych 

 nazywa dyscypliny i wybrane 

sprzęty sportowe 

 wymienia miesiące i pory roku 

 nazywa zjawiska atmosferyczne 

 nazywa kolory 

 wymienia elementy krajobrazu 

 zna nazwy zwierząt domowych 

oraz zwierząt żyjących w zoo 

 zna liczebniki główne i 

porządkowe 

 zna zasady podawania godzin 

 zna atrakcje turystyczne krajów 

niemieckiego obszaru 

językowego 

 zna zasady odmiany 

czasowników regularnych  i 

nieregularnych w czasie 

teraźniejszym (Präsens) w liczbie 

pojedynczej i mnogiej 

 zna zasady odmiany 

czasowników rozdzielnie 

złożonych w czasie teraźniejszym 

(Präsens) w liczbie pojedynczej i 

mnogiej 

 zna zasady odmiany 

czasowników modalnych 

 zna zasady tworzenia zdań w 

trybie rozkazującym 

 zna zasady odmiany przeczenia 

kein/keine, rodzajników 

nieokreślonych oraz określonych 

 podaje stopień pokrewieństwa 

 stosuje w wypowiedziach nazwy dni 

tygodnia oraz pór dnia 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

przedmiotów i przyborów szkolnych 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

lokali gastronomicznych 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

dyscyplin i wybranych sprzętów 

sportowych 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

miesięcy i pór roku 

 opisuje zjawiska atmosferyczne 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

kolorów 

 opisuje krajobraz 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

zwierząt domowych oraz zwierząt 

żyjących w zoo 

 stosuje w zdaniach liczebniki 

główne i porządkowe 

 podaje czas zegarowy oficjalnie oraz 

potocznie 

 wymienia atrakcje turystyczne 

krajów niemieckiego obszaru 

językowego 

 zna odmianę czasowników 

regularnych i nieregularnych w 

czasie teraźniejszym (Präsens) w 

liczbie pojedynczej i mnogiej i 

stosuje odpowiednie formy 

czasowników w zdaniach 

 tworzy zdania z czasownikami 

rozdzielnie złożonymi w czasie 

teraźniejszym (Präsens)  

w liczbie pojedynczej i mnogiej 

 stosuje w zdaniach czasowniki 

modalne 

 tworzy zdania w trybie 

rozkazującym 
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w mianowniku oraz w bierniku 

 zna zaimki dzierżawcze 

 zna zasady stopniowania 

przymiotników i przysłówków 

 zna odmianę czasownika werden 

w czasie teraźniejszym (Präsens)  

w liczbie pojedynczej i mnogiej 

 zna zasady tworzenia zdań 

złożonych ze spójnikami 

wymagającymi szyku prostego 

 zna zasady tworzenia zdań 

złożonych ze spójnikami 

wymagającymi szyku 

przestawnego 

 zna czasowniki zwrotne i stosuje 

ich odpowiednie formy w 

zdaniach 

 zna zasady odmiany zaimków 

zwrotnych 

 stosuje w zdaniach przeczenia 

kein/keine, rodzajniki nieokreślone 

oraz określone w mianowniku oraz 

w bierniku 

 stosuje w zdaniach zaimki 

dzierżawcze 

 stosuje w zdaniach przymiotniki i 

przysłówki w stopniu równym 

wyższym i najwyższym 

 stosuje w wypowiedziach odmianę 

czasownika werden  

w czasie teraźniejszym (Präsens) w 

liczbie pojedynczej i mnogiej 

 tworzy zdania złożone ze spójnikami 

wymagającymi szyku prostego 

 tworzy zdania złożone ze spójnikami 

wymagającymi szyku przestawnego 

 tworzy zdania z czasownikami 

zwrotnymi 

 odmienia zaimki zwrotne 

i stosuje ich odpowiednie formy w 

zdaniach 

ROZDZIAŁ I 

 

„ Gesundheit 

in 

Deutschland” 

 nazywa części ciała i krótko je 

opisuje 

 zna słownictwo typowe dla 

opisywania swoich dolegliwości 

 informuje o dolegliwościach 

innych 

 zna wyrażenia niezbędne do 

udzielania porad 

 nazywa wybrane lekarstwa 

 wie, jak wygląda szpital dla słoni 

 zna nazwy instytucji medycznych 

oraz personelu medycznego 

 wie, jak funkcjonuje szpital w 

pociągu lekarskim w Argentynie 

 zna wybrane formy czasownika 

wehtun 

 zna zasady odmiany rodzajników 

określonych oraz nieokreślonych  

w celowniku 

 zna zasady odmiany zaimków 

dzierżawczych w celowniku 

 zna zasady odmiany zaimków 

osobowych w celowniku 

 zna zasady odmiany zaimków 

osobowych w bierniku  

 

 nazywa i opisuje części ciała 

 opisuje swoje dolegliwości 

 informuje o dolegliwościach innych 

 udziela porad 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

lekarstw 

 opowiada o szpitalu dla słoni 

 nazywa instytucje medyczne oraz 

personel medyczny 

 opowiada o szpitalu w pociągu 

lekarskim w Argentynie 

 stosuje w wypowiedziach czasownik 

rozdzielnie złożony wehtun 

 stosuje w zdaniach rodzajniki 

określone oraz nieokreślone w 

celowniku 

 stosuje w zdaniach zaimki 

dzierżawcze w celowniku 

 stosuje w zdaniach odmianę 

zaimków osobowych w celowniku 

 stosuje w zdaniach odmianę 

zaimków osobowych w bierniku 

ROZDZIAŁ II 
 

„Häuser in 

Deutschland” 

 zna nazwy pomieszczeń 

domowych i czynności w nich 

wykonywanych 

 zna nazwy mebli i wybranych 

 nazywa pomieszczenia domowe i 

czynności w nich wykonywane 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

mebli i wybranych sprzętów 
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sprzętów 

 zna zwroty niezbędne  

do opisywania wyposażenia 

pomieszczeń domowych 

 zna zwroty niezbędne do 

opisywania położenia rzeczy 

 opisuje krótko pokój 

 zna zwroty niezbędne do 

opisywania przemieszczania 

rzeczy 

 zna typy domów w Niemczech 

 informuje o swoim miejscu 

zamieszkania 

 wie, w jakich domach mieszkają 

znane osoby z niemieckiego 

obszaru językowego 

 zna zasady określania 

przynależności osób i rzeczy 

 podaje nazwiska niemieckich 

wynalazców i odkrywców oraz 

nazwy wynalazków i odkryć 

 wymienia przyimki występujące z 

celownikiem lub biernikiem 

 zna zasady stosowania 

przyimków z celownikiem lub 

biernikiem  

w zdaniach 

 zna zasady tworzenia pytań ze 

słówkami pytającymi wo i wohin 

 zna zasady odmiany 

rzeczowników w dopełniaczu 

 zna zasady określania roku 

 

 opisuje wyposażenie pomieszczeń 

domowych 

 opisuje położenie rzeczy 

 opisuje pokój 

 opisuje przemieszczanie rzeczy 

 nazywa typy domów w Niemczech 

 informuje o swoim miejscu 

zamieszkania 

 opowiada o domach znanych osób z 

krajów niemieckiego obszaru 

językowego 

 określa przynależność osób  

i rzeczy 

 podaje nazwiska niemieckich 

wynalazców i odkrywców oraz 

nazwy wynalazków i odkryć 

 wymienia przyimki występujące z 

celownikiem lub biernikiem 

 stosuje w wypowiedziach przyimki z 

celownikiem lub biernikiem 

 tworzy pytania ze słówkami 

pytającymi wo i wohin 

 stosuje w zdaniach odmianę 

rzeczowników w dopełniaczu 

 określa rok 

ROZDZIAŁ 

III 

„Feiertage und 

Feste in 

Deutschland“ 

 zna nazwy świąt i uroczystości 

 wie, kiedy obchodzi się wybrane 

święta i uroczystości 

 wymienia święta i uroczystości 

obchodzone w Niemczech 

 zna słownictwo typowe dla 

przyjęcia urodzinowego 

 nazywa obowiązki domowe 

 zna wyrażenia niezbędne do 

redagowania zaproszenia na 

przyjęcie urodzinowe 

 nazywa typowe prezenty 

 informuje, co komu daje w 

prezencie 

 wie, jakie są najpopularniejsze 

prezenty bożonarodzeniowe w 

Niemczech 

 zna formy składania życzeń z 

różnych okazji 

 nazywa święta i uroczystości oraz 

podaje ich daty nazywa święta i 

uroczystości obchodzone w 

Niemczech 

 stosuje w wypowiedziach 

słownictwo typowe dla przyjęcia 

urodzinowego 

 opisuje przyjęcie urodzinowe 

 opowiada o swoich obowiązkach 

domowych 

 redaguje zaproszenie na przyjęcie 

urodzinowe 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

typowych prezentów 

 mówi, co komu daje w prezencie 

 informuje o najpopularniejszych 

prezentach bożonarodzeniowych w 

Niemczech 

 potrafi złożyć życzenia z różnych 
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 zna nazwy symboli świątecznych 

 wymienia zwyczaje 

bożonarodzeniowe w Niemczech 

 zna najważniejsze informacje o 

Kolonii 

 wie, jak wygląda karnawał w 

Kolonii 

 wie, na czym polega wymiana 

uczniowska 

 informuje o swoim rozkładzie 

dnia podczas wymiany 

uczniowskiej 

 zna zasady tworzenia czasu 

przeszłego (Perfekt) 

 zna zasady tworzenia imiesłowu 

czasu przeszłego (Partizip 

Perfekt) czasowników 

regularnych i nieregularnych 

 zna zasady tworzenia czasu 

przeszłego (Perfekt) z 

czasownikiem posiłkowym sein 

 zna zasady tworzenia zdań 

pytających i oznajmujących w 

czasie przeszłym (Perfekt) 

okazji 

 wymienia symbole świąteczne 

 opowiada o zwyczajach 

bożonarodzeniowych w Niemczech 

 wymienia najważniejsze informacje 

o Kolonii 

 opowiada o karnawale w Kolonii 

 opowiada o wymianie uczniowskiej 

 opowiada o swoim rozkładzie dnia 

podczas wymiany uczniowskiej 

 zna zasady tworzenia czasu 

przeszłego (Perfekt) i stosuje go w 

wypowiedziach 

 tworzy imiesłów czasu przeszłego 

(Partizip Perfekt) czasowników 

regularnych i nieregularnych 

 tworzy czas przeszły (Perfekt) z 

czasownikiem posiłkowym sein 

 tworzy wypowiedzi w czasie 

przeszłym (Perfekt) 

 odpowiada na pytania w czasie 

przeszłym (Perfekt) 

ROZDZIAŁ 

IV 

„Stadt und 

Land in 

Deutschland“ 

 

 zna nazwy budynków, instytucji 

oraz miejsc w mieście i czynności  

w nich wykonywanych 

 nazywa środki transportu 

 zna środki transportu w 

Hamburgu 

 nazywa środki transportu w 

swoim miejscu zamieszkania 

 opisuje zdjęcie 

 zna wyrażenia niezbędne do opisu 

drogi ze szkoły nastolatków 

 wie, jak zapytać o drogę w 

mieście 

 zna wyrażenia niezbędne do 

informowania, jak dotrzeć do 

wybranego miejsca w mieście 

 wie, jak wygląda życie nastolatka 

na wsi 

 informuje o swoim miejscu 

zamieszkania 

 zna nazwy środków transportu do 

szkół dzieci w Niemczech 

 wie, jak wygląda droga do szkoły 

dzieci w Niemczech 

 zna atrakcje Frankfurtu nad 

Menem 

 wie, jak kupić bilet na dworcu 

kolejowym 

 nazywa budynki, instytucje oraz 

miejsca w mieście i czynności w 

nich wykonywane 

 stosuje w wypowiedziach nazwy 

środków transportu 

 informuje, jakimi środkami 

transportu można się poruszać w 

Hamburgu 

 informuje, jakimi środkami 

transportu porusza się w swoim 

miejscu zamieszkania 

 opisuje zdjęcie 

 opisuje drogę ze szkoły nastolatków 

 pyta o drogę w mieście 

 informuje, jak dotrzeć do wybranego 

miejsca w mieście 

 opowiada o życiu nastolatka na wsi 

 opowiada o swoim miejscu 

zamieszkania 

 nazywa środki transportu do szkół 

dzieci w Niemczech 

 opowiada o drodze do szkoły dzieci 

w Niemczech 

 wymienia atrakcje Frankfurtu nad 

Menem 

 potrafi kupić bilet na dworcu 

kolejowym 

 umie uzyskiwać informacje na temat 
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 zna wyrażenia niezbędne do 

uzyskiwania informacji na temat 

odlotu samolotu 

 zna zwroty grzecznościowe 

 wymienia przyimki występujące z 

celownikiem 

 wymienia przyimki występujące z 

biernikiem 

 zna zasady tworzenia pytań do 

wyrażeń przyimkowych 

odlotu samolotu 

 stosuje w wypowiedziach zwroty 

grzecznościowe 

 wymienia przyimki z celownikiem 

 wymienia przyimki z biernikiem 

 stosuje w wypowiedziach przyimki z 

celownikiem 

 stosuje w wypowiedziach przyimki z 

biernikiem 

 tworzy pytania do wyrażeń 

przyimkowych 

ROZDZIAŁ V 

„Modewelt in 

Deutschland” 

 

 zna nazwy części garderoby i 

wybranych akcesoriów 

 zna słownictwo niezbędne do 

wyrażania opinii na temat 

garderoby 

 wymienia problemy nastolatków 

 zna słownictwo związane z 

kupowaniem odzieży 

 zna słownictwo niezbędne do 

wyrażania zdania na temat 

kupowania odzieży 

 pyta o rozmiar, kolor i cenę ubrań 

 zna nazwy symboli 

wielkanocnych 

 wymienia zwyczaje wielkanocne 

w Niemczech 

 nazywa wybrane działy w 

centrum handlowym 

 wie, jakie są możliwości robienia 

zakupów w Berlinie 

 zna słownictwo związane z 

pokazem mody 

 zna osobistości niemieckiego 

świata mody 

 zna słownictwo niezbędne do 

wyrażania zdania na temat mody 

oraz kupowania  

 zna zasady odmiany 

przymiotników po rodzajniku 

określonym, nieokreślonym, po 

zaimkach dzierżawczych oraz po 

przeczeniu kein/keine 

 zna zasady odmiany 

przymiotników, gdy rzeczownik 

występuje bez rodzajnika 

 zna zasady stosowania  

w wypowiedziach zaimków 

wskazujących i pytających 

 zna zasady tworzenia zdań 

złożonych ze spójnikami 

wymagającymi szyku końcowego 

 nazywa części garderoby  

i wybranych akcesoriów 

 wyraża opinię na temat garderoby 

 opowiada o problemach nastolatków 

 stosuje w wypowiedziach 

słownictwo związane z kupowaniem 

odzieży 

 wyraża zdanie na temat kupowania 

odzieży 

 stosuje w wypowiedziach pytania o 

rozmiar, kolor i cenę ubrań 

 nazywa symbole wielkanocne 

 opowiada o zwyczajach 

wielkanocnych w Niemczech 

 nazywa wybrane działy w centrum 

handlowym 

 opowiada o możliwościach robienia 

zakupów w Berlinie 

 stosuje w wypowiedziach 

słownictwo związane z pokazem 

mody 

 wymienia osobistości niemieckiego 

świata mody 

 stosuje w wypowiedziach 

słownictwo niezbędne do wyrażania 

zdania na temat mody oraz 

kupowania odzieży 

 stosuje w wypowiedziach odmianę 

przymiotników po rodzajniku 

określonym, nieokreślonym, po 

zaimkach dzierżawczych oraz po 

przeczeniu kein/keine 

 stosuje w wypowiedziach odmianę 

przymiotników, gdy rzeczownik 

występuje bez rodzajnika 

 stosuje w wypowiedziach zaimki 

wskazujące i pytające 

 tworzy zdania złożone ze spójnikami 

wymagającymi szyku końcowego 

 stosuje w wypowiedziach rekcję 

wybranych czasowników 
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 zna rekcję wybranych 

czasowników 

 zna zasady tworzenia pytań do 

rekcji czasowników 

 zna zasady odmiany czasownika 

wissen w czasie teraźniejszym 

(Präsens) 

 tworzy pytania do rekcji 

czasowników 

 zna odmianę czasownika  

wissen w czasie teraźniejszym 

(Präsens) w liczbie pojedynczej i 

mnogiej i stosuje odpowiednie 

formy czasownika  

w zdaniach 

ROZDZIAŁ 

VI 

„Lernen, 

Arbeit und 

Freizeit in 

Deutschland“ 

 

 zna słownictwo związane z 

wybranymi dziedzinami kultury 

 wymienia swoje zainteresowania 

z dzieciństwa 

 nazywa rodzaje książek 

 zna nazwy gatunków filmowych 

 zna nazwy programów 

telewizyjnych 

 zna nazwy niemieckich stacji 

telewizyjnych 

 nazywa zawody i czynności 

zawodowe 

 zna nazwy miejsc pracy 

 zna słownictwo niezbędne do 

wyrażania opinii na temat 

kieszonkowego i pracy 

młodocianych 

 informuje o swoim wymarzonym 

zawodzie 

 zna podstawowe informacje o 

wybranych gwiazdach Hollywood 

niemieckiego pochodzenia 

 zna typy szkół w Niemczech i w 

Polsce 

 zna zasady odmiany 

czasowników regularnych i 

nieregularnych w czasie 

przeszłym (Präteritum) 

 zna zasady tworzenia zdań w 

czasie przeszłym (Präteritum) 

 zna zasady tworzenia zdań 

warunkowych rzeczywistych 

 zna zasady tworzenia czasu 

przyszłego (Futur I) 

 

 stosuje w wypowiedziach 

słownictwo związane z wybranymi 

dziedzinami kultury 

 opowiada o swoich 

zainteresowaniach z dzieciństwa 

 nazywa rodzaje książek 

 wymienia nazwy gatunków 

filmowych 

 nazywa programy telewizyjne i 

opowiada o ulubionych programach 

telewizyjnych 

 wymienia nazwy niemieckich stacji 

telewizyjnych 

 nazywa zawody i czynności 

zawodowe 

 nazywa miejsca pracy i czynności 

tam wykonywane 

 wypowiada się na temat 

kieszonkowego i pracy 

młodocianych 

 opowiada o swoim wymarzonym 

zawodzie 

 wymienia podstawowe informacje o 

wybranych gwiazdach Hollywood 

niemieckiego pochodzenia 

 nazywa typy szkół w Niemczech i w 

Polsce 

 odmienia czasowniki regularne i 

nieregularne w czasie przeszłym 

(Präteritum) 

 tworzy zdania w czasie przeszłym 

(Präteritum) 

 tworzy zdania warunkowe 

rzeczywiste 

 tworzy wypowiedzi w czasie 

przyszłym (Futur I). 

 

 

 


